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Muudatusettepanek 1
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt 2013. aasta riigipõhiste 
soovituste üle ja eelkõige selle üle, et neis 
keskendutakse ambitsioonikatele
meetmetele, mille eesmärk on hoogustada 
majanduskasvu, võidelda töötuse vastu ja 
luua töökohti ning suurendada ELi riikide 
majanduse konkurentsivõimet;

1. tunneb heameelt 2013. aasta riigipõhiste 
soovituste üle ja eelkõige selle üle, et neis 
keskendutakse meetmetele, mille eesmärk 
on hoogustada majanduskasvu, võidelda 
töötuse vastu ja luua töökohti ning 
suurendada ELi riikide majanduse
konkurentsivõimet; märgib murega, et 
majandus-, sotsiaal-, rahandus- ja 
võlakriisi jätkuva surve all pole 
riigipõhised soovitused piisavalt 
ambitsioonikad; juhib selles valguses 
tähelepanu, et vähe on tehtud soovitusi 
reaalmajandusele ja VKEdele laenamise
hädavajaliku taastamise kohta, sideme 
tugevdamise kohta avaliku ja erasektori 
investeerimisvõime vahel, maksupettuse 
vastase võitluse ning majandus- ja 
rahaliidu sotsiaalse mõõtme käsitlemise 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kordab Euroopa Parlamendi 
seisukohta seoses vajadusega tugevdada 
Euroopa poolaasta protsessi 
demokraatlikku legitiimsust; rõhutab 
asjaolu, et riikide parlamentidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel 
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on väga piiratud juurdepääs Euroopa 
poolaasta protsessile ja riigipõhistes 
soovitustes peaaegu ignoreeritakse nende 
rolli, hoolimata sellest, et nende panus ja 
osalus on olulised, kui soovitakse 
saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kordab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust 
peamise investeerimisvahendina, millel on 
keskne roll kriisi vastu võitlemisel ning 
ELi ja selle piirkondade jätkusuutliku 
majanduskasvu teele suunamisel; toonitab 
seetõttu, kui oluline tagada mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste raames piisavate eelarveliste 
vahendite eraldamine Euroopa Liidu 
struktuuri- ja investeerimisfondidele, 
märkides eelkõige, et oluline osa nende 
investeeringutest on suunatud niisugustele 
eri valdkondadele nagu tööhõive, 
innovatsioon, säästev areng ja VKEde 
toetamine;

2. kordab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust 
peamise ELi tasandi
investeerimisvahendina, millel on keskne 
roll kriisi vastu võitlemisel ning ELi ja 
selle piirkondade jätkusuutliku 
majanduskasvu teele suunamisel; toonitab 
seetõttu, kui oluline on tagada 
mitmeaastase finantsraamistiku üle 
peetavate läbirääkimiste raames piisavate 
eelarveliste vahendite eraldamine Euroopa 
Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidele
ja nende vahendite sidumine 
makromajanduslike tingimustega, 
märkides eelkõige, et oluline osa nende 
investeeringutest on suunatud niisugustele 
eri valdkondadele nagu tööhõive, 
innovatsioon, säästev areng ja VKEde 
toetamine;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kordab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust 
peamise investeerimisvahendina, millel on 
keskne roll kriisi vastu võitlemisel ning 
ELi ja selle piirkondade jätkusuutliku 
majanduskasvu teele suunamisel; toonitab 
seetõttu, kui oluline tagada mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste raames piisavate eelarveliste 
vahendite eraldamine Euroopa Liidu 
struktuuri- ja investeerimisfondidele, 
märkides eelkõige, et oluline osa nende 
investeeringutest on suunatud niisugustele 
eri valdkondadele nagu tööhõive, 
innovatsioon, säästev areng ja VKEde 
toetamine;

2. kordab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust 
peamise investeerimisvahendina, millel on 
keskne roll kriisi vastu võitlemisel, 
piirkondliku ebavõrdsuse vähendamisel
ning ELi ja selle piirkondade jätkusuutliku 
majanduskasvu teele suunamisel; toonitab 
seetõttu, kui oluline tagada mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate 
läbirääkimiste raames piisavate eelarveliste 
vahendite eraldamine Euroopa Liidu 
struktuuri- ja investeerimisfondidele, 
märkides eelkõige, et oluline osa nende 
investeeringutest on suunatud niisugustele 
eri valdkondadele nagu tööhõive, 
innovatsioon, säästev areng ja VKEde 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks 
ning tulevase kasvumudeli 
innovatsioonipõhiseks muutmiseks ning 
tootmise suunamiseks kõrge 
lisandväärtusega tegevusele; on kindlalt 
veendunud, et struktuuri- ja 
investeerimisfondid on hädavajalikud 
eespool mainitud aspektide osas mis tahes 
puudujääkide ennetamiseks ja 
leevendamiseks;

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks
ja rajada tulevane kasvumudel 
innovatsioonile ning üleminekule madala 
süsinikdioksiidi heitega majandusele ja
kõrge lisandväärtusega tegevustele; on 
kindlalt veendunud, et struktuuri- ja 
investeerimisfondid on hädavajalikud 
eespool mainitud aspektide jätkuvaks 
tugevdamiseks, samuti nende osas mis 
tahes puudujääkide ennetamiseks ja 
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leevendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks 
ning tulevase kasvumudeli 
innovatsioonipõhiseks muutmiseks ning 
tootmise suunamiseks kõrge 
lisandväärtusega tegevusele; on kindlalt 
veendunud, et struktuuri- ja 
investeerimisfondid on hädavajalikud 
eespool mainitud aspektide osas mis tahes 
puudujääkide ennetamiseks ja 
leevendamiseks;

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks 
ning tulevase kasvumudeli 
innovatsioonipõhiseks muutmiseks ning 
tootmise suunamiseks kõrge 
lisandväärtusega tegevusele; on kindlalt 
veendunud, et struktuuri- ja 
investeerimisfondid on hädavajalikud 
eespool mainitud aspektide osas mis tahes 
puudujääkide ennetamiseks ja 
leevendamiseks ning avaliku sektori 
investeeringute suurendamiseks; juhib 
tähelepanu võimalustele, mida 
liikmesriigid võiksid struktuurfondidest 
tehtavate avaliku sektori investeeringute 
toetamiseks kasutada nende fondide 
rahastamiskorrale teatava paindlikkuse 
võimaldamise abil, nt suurendades 
kohandamiskavaga liituvate ja ELi 
rahalist abi saavate riikide 
kaasrahastamise määrasid või pikendades 
programmiperioodil 2007–2013 
kohustustest vabastamise reeglit kõikide 
liikmesriikide jaoks aasta võrra (nagu 
programmiperioodil 2014–2020); 

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks 
ning tulevase kasvumudeli 
innovatsioonipõhiseks muutmiseks ning 
tootmise suunamiseks kõrge 
lisandväärtusega tegevusele; on kindlalt 
veendunud, et struktuuri- ja 
investeerimisfondid on hädavajalikud 
eespool mainitud aspektide osas mis tahes 
puudujääkide ennetamiseks ja 
leevendamiseks;

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori 
investeeringute järsu vähenemise pärast; on 
arvamusel, et tuleb võtta otsustavaid 
meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, 
ettevaatliku palgapoliitika rakendamiseks 
ning tulevase kasvumudeli 
innovatsioonipõhiseks muutmiseks ning 
tootmise suunamiseks kõrge 
lisandväärtusega tegevusele; on 
arvamusel, et jätkusuutlik 
majanduspoliitika sõltub alustavatele 
ettevõtetele pakutavatest väga soodsatest 
tingimustest; on kindlalt veendunud, et 
struktuuri- ja investeerimisfondid on 
hädavajalikud eespool mainitud aspektide 
osas mis tahes puudujääkide ennetamiseks 
ja leevendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu, et ajal, kui kõvasti 
piiratakse eelarvet ja erasektori 
laenuandmisvõime on vähenenud, 
esindavad ELi struktuuri- ja 
investeerimisfondid peamist majandust 
stimuleerivat tõukejõudu, eriti kasutades 
uuenduslikke rahastamisvahendeid; usub, 
et uuenduslike rahastamisvahendite 
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laialdasem kasutamine 
ühtekuuluvuspoliitika raames võib 
edendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, avaldada koostoimes ELi 
eelarvega mitmekordistavat mõju, tagada
strateegiliste piirkondlike investeeringute 
jaoks olulise rahastamisallika ja 
suurendada ELi majanduskasvu 
potentsiaali; tunneb sellega seoses 
heameelt uute uuenduslike 
rahastamisvahendite tähtsa rolli üle 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
programmiperioodil 2014–2020; nõuab 
tungivalt, et Euroopa Komisjon annaks 
rahastamisvahenditele ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse raames selgema 
positsiooni ja tugevdaks Euroopa 
struktuur- ja investeerimisfondide 
ühtlustamist Euroopa Investeerimispanga 
programmidega, eriti VKEdele ja 
mikroettevõtetele laenutagatiste andmise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on mures teatud Euroopa piirkondade 
jätkuva ulatusliku deindustraliseerimise 
pärast, mis toob kaasa liigse töötuse ja 
palju demograafilisi probleeme;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Mojca Kleva Kekuš
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Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib murega, et kõrge 
tootlikkusega majanduse rahastamist, 
eriti VKEde rahastamist, pole taastatud 
kogu ELi ulatuses, mistõttu kõige enam 
kannatavad vähemarenenud piirkonnad;
juhib tähelepanu, et erinevuste 
suurenemine laenudele juurdepääsu osas 
võib suurendada piirkondlikke erinevusi;
rõhutab seega, kui oluline on Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide võime 
luua side avaliku ja erasektori 
investeeringute vahel ning pakkuda 
VKEde rahastamiseks alternatiivseid 
allikaid; kutsub komisjoni üles 
viivitamatult ja enne programmiperioodi 
2014–2020 algust tagama kasutusvalmis 
uuenduslike rahastamisvahendite 
kasutamise õiguslik selgus ja läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on veendunud, et kuigi EKP kehtestatud 
finantskaitsemeetmed on rahustanud 
finantsturge, on konkurentsiprobleem 
jäänud euroalal lahendamata;

4. on veendunud, et kuigi EKP kehtestatud 
finantskaitsemeetmed on aidanud kaasa 
euroala stabiliseerumisele ja rahustanud 
finantsturge, on konkurentsiprobleem 
jäänud euroalal lahendamata;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Vasilica Viorica Dăncilă
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et 
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 
parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus;

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et 
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 
parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja
ettevõtte alustamist käsitlevate noortele 
mõeldud programmide edendamisele, seda 
just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus
ning vältida seega oskustööjõu puuduse 
süvenemist;

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et 
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 



AM\944060ET.doc 11/15 PE516.682v01-00

ET

parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus;

parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust; seetõttu ja seoses 
ärevusttekitavalt suure noorte töötusega 
Euroopas, kutsub komisjoni üles 
keskenduma konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et 
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 
parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus;

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, 
mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja 
välimist paindlikkust, vähendada 
killustatust ja hõlbustada ühelt töökohalt 
teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et 
vaja on täiendavaid ja põhjalikumaid 
reforme, mille eesmärk on eelkõige 
parandada liikuvust tööturul ja eriti noorte 
liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte 
kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi 
raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda 
abi tööotsingutel ning luua selged ja 
läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse 
vahel, et saavutada oskuste ja 
olemasolevate töökohtade parem vastavus; 
möönab, et duaalne koolitussüsteem sobib 
tööturu vajadustega ülimalt hästi ja 
muudab noorte jaoks esimese töö leidmise 
lihtsamaks;
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Or. de

Muudatusettepanek 15
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et esmatähtsaks tuleb seada 
kõik kättesaadavad meetmed noorte 
töötuse kriisi lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et noorte tööjõule 
suunatud töövõimaluste loomiseks on 
praegu struktuurireforme piirkondlikul, 
riiklikul ja ELi tasemel vaja rohkem kui 
kunagi varem; rõhutab, et need 
jõupingutused peaksid keskenduma 
eelkõige ELi tööhõivestrateegiate 
ühtlustamisele ja ELi majanduse 
tulevastele nõudmistele;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et tarvis on jätkata tööd 
noorte ettevõtluse julgustamise 
programmidega, mis loovad neile 
ettevõtluse alustamiseks erilisi võimalusi 
ning pakuvad suuremat juurdepääsu 
rahastamis- ja ärialasele nõustamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et ELi rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ja 
jätkusuutliku sisemise majanduskasvu 
loomiseks on vaja võtta kiireloomulisi 
meetmeid; rõhutab, et jõupingutused 
peavad keskenduma uuenduslike 
skeemide loomisele, sh VKEdele 
odavamate ja paremini kättesaadavate 
laenude võimaldamisele ja 
ettevõtluskeskkonna parandamisele uute 
kapitaliallikate tutvustamise abil, k.a 
ettevõtjatevaheline laenamine ja 
riskikapitali kättesaadavuse 
hõlbustamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt nende liikmesriikide 
arvu vähenemise üle, kus on käimas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus;
nõuab väga tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid kasutaksid ära kõik 
paindlikkuse võimalused, mida pakub 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa, et 
viia tulusate avaliku sektori investeeringute 
vajadused tasakaalu fiskaaldistsipliini 
eesmärkidega, näiteks jättes struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames toimuva 
riikliku kaasrahastamise kogumahud välja 
stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud 
piiridest või võttes pakti eesmärkide 
saavutamiseks arvutuste aluseks 
liikmesriigi rahavajadused netosummades, 
mitte brutosummades.

7. tunneb heameelt nende liikmesriikide 
arvu vähenemise üle, kus on käimas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus, 
ning asjaolu üle, et liikmesriigid 
vähendavad võlgasid ja konsolideerivad 
oma eelarvet; nõuab väga tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid kasutaksid ära 
kõik paindlikkuse võimalused, mida pakub 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa, et 
viia tulusate avaliku sektori investeeringute 
vajadused tasakaalu fiskaaldistsipliini 
eesmärkidega, näiteks jättes struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames toimuva 
riikliku kaasrahastamise kogumahud välja 
stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud 
piiridest või võttes pakti eesmärkide 
saavutamiseks arvutuste aluseks 
liikmesriigi rahavajadused netosummades, 
mitte brutosummades.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
seisukohta mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimiste käigus
pakutud Euroopa Liidu struktuuri- ja 
investeerimisfondidele kohaldatavate 
makromajanduslike tingimuste vastu, 
kuna tegemata vahet piirkondliku 
poliitika tulemuste ja liikmesriigi 
tulemuste vahel, karistaks see piirkondi 
majandusjuhtimise menetluste 
mittejärgimise eest riigi tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. kutsub komisjoni üles esitama 
õigusakti eelnõud majandus- ja rahaliidu 
lõpuleviimiseks sotsiaalse samba abil;
rõhutab, et sotsiaalne tulemustabel, mis 
oleks selle samba ehituskivi, peab 
arvestama ka asjakohaste piirkondlike ja 
kohalike eripäradega;

Or. en


